NIVO Technisch Beleidsplan, versie 2020

TECHNISCH BELEIDSPLAN
Volleybalvereniging NIVO

Versie 2020

1

NIVO Technisch Beleidsplan, versie 2020

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1 Algemeen
1.2 Waarom een technisch beleidsplan?
1.3 Commissies
2. Doelstellingen
3. Doelgroepen
3.1 Junioren
3.2 Senioren
3.3 Recreanten
4. Talentenontwikkeling
4.1 Uitgangspunten
4.2 Extra trainingen
4.3 Regio trainingen
5. Technische Commissies
5.1 Technische Commissie
5.2 Jeugd Technische Commissie
5.3 Rol van de TC’s binnen de vereniging
5.4 Aanspreekpunt
5.5 Contact met spelers, trainers & coaches
5.6 Teamindeling
5.7 Totstandkoming teamindeling
5.8 Trainingsschema & totstandkoming trainingsschema
5.8.1 Trainers
5.8.2 Trainingstijden
5.9 Reflectie & planning
6. Technisch coördinator
7. Huishoudelijk reglement & gedragscode

2

3
3
3
3
3
4
4
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11

NIVO Technisch Beleidsplan, versie 2020

1. Inleiding
1.1 Algemeen
Volleybalvereniging NIVO is een bruisende vereniging met bijna 170 actieve leden. Er is een grote
jeugdafdeling en er wordt op allerlei niveaus gespeeld.
Vanaf 6 jaar kun je al volleyballen bij NIVO’s CMV-afdeling. Dit gebeurt door het Cool Moves
Volleybal (circulatie mini volleybal). Ook bij de (oudere) jeugd timmert NIVO goed aan de weg. Dit is
weer terug te zien bij de seniorenteams. Er wordt bij de senioren gespeeld van de 1e klasse t/m 3e
klasse. NIVO is trots op alle teams, en dat komt goed naar voren bij de thuiswedstrijden. Die worden
steevast op vrijdag gespeeld in thuishal De Kers. Het hele seizoen lang is de zaal bijna elke
vrijdagavond gevuld met jeugd-en-senioren wedstrijden en een volle tribune.
Binnen NIVO staat ‘plezier’ hoog in het vaandel. Daarnaast is het streven om iedereen volleybal aan
te bieden op zijn/haar niveau. Trainingen vinden plaats in Sporthal De Kers, net als alle NeVoBocompetitie wedstrijden. De CMV spelende teams doen mee met de Speelkern competitie, een
speciale CMV competitie in West-Friesland. Deze wedstrijden worden gespeeld in verschillende
sporthallen in regio West-Friesland.
Elk seizoen organiseert NIVO een ‘Open NIVO Toernooi’, verschillende mixtoernooien en een aantal
jeugdtoernooien. De jeugd kan elk seizoen een weekend mee op jeugdkamp en voor de jongste CMV
spelers wordt elk seizoen een uitje gepland.
1.2 Waarom een Technisch Beleidsplan?
Het Technisch Beleidsplan van volleybalvereniging NIVO is geschreven met de intentie eenieder die
betrokken is bij de vereniging inzicht te geven in de werkwijze, structuur en doelstellingen binnen het
technische beleid van de vereniging. Het technische beleid bestaat uit alle onderdelen die worden
beschreven in dit document.
1.3 Commissies
Volleybalvereniging NIVO bestaat uit de volgende commissies:
•
•
•
•
•
•
•

Technische Commissie (TC)
Jeugd Technische Commissie (JTC)
Kas Commissie
Toernooi Commissie
Sponsor Commissie
Kamp Commissie
Kleding Commissie

De TC en JTC zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen NIVO.

2. Doelstellingen
De algemene doelstellingen die zijn opgenomen in het Technisch Beleid van volleybalvereniging
NIVO:
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•
•
•
•

Aanbieden van volleybal, waarbij plezier en sportiviteit belangrijke factoren zijn
Volleybal aanbieden op ieders niveau
Stimuleren talentontwikkeling
Aanbieden kwalitatief goed volleybal; enthousiaste, bij voorkeur gediplomeerde, trainers op
alle teams en trainingsgroepen

De middelen voor het uitvoeren van het technisch beleid:
• Alle NeVoBo-competitie teams vullen aan het begin van het seizoen een teamformulier in
wat wordt ingeleverd bij de TC/TJC. In het formulier staan de doelstelling van het team en
afspraken binnen het team. De TC/JTC controleert gedurende het seizoen de naleving van
deze afspraken en helpt, waar nodig, het team bij het behalen van de doelstelling.
• Aan het eind van elk seizoen worden er twee enquêtes uitgestuurd. Eén voor de senioren en
één voor de junioren. Hierin kunnen de leden aangeven of ze het volgende seizoen van plan
zijn bij de vereniging te blijven, en in wat voor hoedanigheid. Er wordt gevraagd naar een
mening over de trainers, trainingen en team. Met deze informatie kan de TC/JTC eventuele
problemen binnen trainingen of teams opsporen en aanpakken. De TC/JTC gebruikt deze
informatie ook bij het formeren van de teams.
• Alle coaches van de juniorenteams ontvangen aan het eind van het seizoen een enquête.
Daarin worden de technische en tactische vaardigheden van spelers beoordeeld, en er wordt
gevraagd naar de teamsamenstelling. Met deze informatie krijgt de JTC meer inzicht in het
trainingsaanbod, de persoonlijke groei bij de speler en de groei binnen het team. De JTC
gebruikt deze informatie ook bij het formeren van de teams.
Wij willen iedereen de mogelijkheid bieden om te volleyballen. We willen de spelers stimuleren en
motiveren om zijn of haar talent te ontwikkelen. Spelplezier en groei staat bij ons voorop. Wij zullen
altijd kijken naar het belang van de individuele speler in relatie tot het teambelang. Per niveau zullen
er, indien mogelijk, meerdere teams worden gevormd.

3. Doelgroepen
3.1 Junioren
De jeugd is enorm belangrijk binnen onze vereniging en heeft een grote rol in het voortbestaan
daarvan. Het jeugdvolleybal is als volgt ingedeeld. (leeftijd vanaf 1 oktober)
Vanaf 6 t/m 8 jaar
Vanaf 8 t/m 12 jaar
Vanaf 12 t/m 13 jaar
Vanaf 14 t/m 15 jaar
Vanaf 16 t/m 17 jaar

CMV niveau 1, 2, 3
CMV niveau 3, 4, 5, 6
C-Jeugd
B-Jeugd
A-Jeugd

CMV-jeugd
CMV niveau 1, 2 en 3 zijn erop gericht om het kind spelenderwijs de basis volleybaltechnieken aan te
leren. Voor deze doelgroep heeft NIVO de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden
Beheersen van de grondvormen van bewegen
Algemene balvaardigheid
Volleybal specifiek kunnen vangen en gooien
Onderhands serveren
Onderarms spelen: controleren en richten
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CMV niveau 4, 5 en 6 zijn erop gericht om het kind te leren samenspelen binnen het team, waarbij er
veel meer accent gelegd wordt op een goede technische uitvoering van het volleybalspel. Voor deze
doelgroep heeft NIVO de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden
Beheersen van de grondvormen van bewegen
Algemene balvaardigheid
Vloeiend onderarms en bovenhands kunnen spelen
Bovenhands serveren
Aanval
Goed kunnen meespelen in de competitie wedstrijden

Bij de CMV-jeugd wordt er aan het begin, halverwege en aan het eind van het seizoen een
volleybaltest afgenomen, hierin worden alle basistechnieken en basisvaardigheden getoetst en
genoteerd. Met deze informatie kijkt de JTC naar de persoonlijke groei van de spelers en kan, indien
nodig, de trainingen aanpassen of spelers doorschuiven naar een hoger of lager team.
C-jeugd
De C-jeugd is de eerste stap richting het seniorenvolleybal. Voor deze doelgroep heeft NIVO de
volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen plezier laten beleven in volleybaltraining en wedstrijd
Verbeteren basistechnieken
Bal baan-herkenning
Leren spelen met 6 tegen 6. In een veld van 7 x 9 meter of 9 x 9 meter
Leren dat volleybal betekent: bewegen – actie – vervolgactie
3-2-1 verdedigingssysteem
6-6 aanvalssysteem, iedereen is spelverdeler vanaf positie 2

B-jeugd
De B-jeugd gaat in op het positiespel en specialisering van de spelers. Voor deze doelgroep heeft
NIVO de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Kinderen plezier laten beleven in volleybaltraining en wedstrijd
Dynamisch volleybal spelen
Verbeteren basistechnieken
Leren samenspelen met 6 tegen 6 in veld van 9 bij 9
Leren spelen in een 6-1 aanvalssysteem
Specialiseren, doch zo breed mogelijk opleiden (bijv. spelverdeler, passer/loper)

A-jeugd
De A-jeugd gaat dieper in op het positiespel en de specialisering van de spelers. Voor deze doelgroep
heeft NIVO de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Spelers plezier laten beleven in volleybaltraining en wedstrijd
Dynamisch volleybal spelen
Verbeteren basistechnieken
Leren spelen en/ of verdiepen in een 6-1 aanvalssysteem
Verbeteren individuele kwaliteiten (technisch, mentaal en fysiek)
Wil om te presteren – winnen
5
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Het niveau van de spelers wordt geëvalueerd door de jeugdtrainers. De JTC houdt gedurende het
seizoen contact met de trainers over het niveau van de spelers en de eventuele benodigde
aanpassingen of aanvullingen op de trainingen om dat niveau te bevorderen. De doorstroom van
spelers naar een ander team wordt geëvalueerd door de jeugdtrainers, waarna het definitieve besluit
zal worden genomen door de JTC. Tevens zal er in het laatste jaar van een A-speler, om de overgang
van de junioren naar de senioren goed te laten verlopen, regelmatig overleg zijn tussen de trainer,
coaches, de JTC en de TC.
Meetrainen en invallen bij seniorenteams door talenten binnen de jeugdafdeling wordt altijd
besproken met de trainers en/ of coaches van de desbetreffende teams, de spelers zelf en in
sommige gevallen de JTC.
Van ieder juniorenteam is de coach het eerste aanspreekpunt voor de JTC.
3.2 Senioren
Volleybalvereniging NIVO heeft een ruime seniorenafdeling en heeft competitieteams in de volgende
klassen:
1e klasse
Om goed mee te draaien in de 1e klasse moeten de spelers in alle aspecten van het spel een hoog
niveau halen. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Spelers plezier laten beleven in volleybaltraining en wedstrijd
Dynamisch volleybal spelen
Verbeteren basistechnieken
Leren spelen en/ of verdiepen in een 6-1 aanvalssysteem
Verbeteren individuele kwaliteiten (technisch, mentaal en fysiek)
Wil om te presteren – winnen

Aan het begin van het seizoen vindt een overleg plaats tussen de TC en de trainer en coach van elk 1e
klasse team. Daarin wordt het ingevulde teamformulier en de doelen die daarin beschreven staan
besproken. Er worden afspraken gemaakt over de invulling van het behalen van deze doelen.
Halverwege en aan het einde van het seizoen zoekt de TC contact met de trainers en coaches over
het verloop van de trainingen, wedstrijden en het niveau van de spelers. Eventuele benodigde
aanpassingen of aanvullingen op de trainingen en wedstrijden zullen door de TC worden opgepakt en
uitgevoerd.
2e en 3e klasse
Om goed mee te draaien in de 2e en 3e klasse moeten de spelers goed kunnen samenspelen en
technisch en tactisch een redelijk niveau behalen. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan de
volgende doelen:
•
•
•
•
•

Spelers plezier laten beleven in volleybaltraining en wedstrijd
Verbeteren basistechnieken
Leren spelen en/ of verdiepen in een aanvalssysteem
Verbeteren individuele kwaliteiten (technisch, mentaal en fysiek)
Wil om te presteren – winnen
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Aan het begin van het seizoen, halverwege en aan het einde van het seizoen zoekt de TC contact met
de trainers en coaches over het verloop van de trainingen, wedstrijden en het niveau van de spelers
Eventuele benodigde aanpassingen of aanvullingen op de trainingen en wedstrijden zullen door de
TC worden opgepakt en uitgevoerd.
Van ieder seniorenteam is er een contactpersoon welke het eerste aanspreekpunt voor de TC zal zijn.
Deze contactpersoon hoeft niet perse de aanvoerder van het team te zijn
3.3 Recreanten
De recreantenafdeling van NIVO bestaat uit twee trainingsgroepen. Er staat voor beide groepen een
eigen trainer en er is elk jaar een lentetoernooi uitsluitend voor de recreanten.
Bij de recreanten is het belangrijkste onderdeel plezier in het spel. Er wordt aandacht besteed aan
basistechnieken en samenspel. Halverwege en aan het einde van het seizoen zoekt de TC contact
met de trainers over het verloop van de trainingen. Eventuele benodigde aanpassingen of
aanvullingen op de trainingen zullen door de TC worden opgepakt en uitgevoerd.
Van beide recreantengroepen is er een contactpersoon welke het eerste aanspreekpunt voor de TC
zal zijn. De TC gaat aan het begin van het seizoen op zoek naar deze contactpersoon.

4. Talentenontwikkeling
4.1 Uitgangspunten
Bij volleybalvereniging NIVO leggen wij de focus op spelplezier, niveau en prestaties. Wij willen
spelers motiveren om talent te ontwikkelen. Om dit alles zoveel mogelijk te stimuleren hanteren wij
de volgende uitgangspunten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elk juniorenteam, seniorenteam en recreantengroep binnen de vereniging traint minimaal
1,5 uur per week.
Het streven is dat elk team/ trainingsgroep wordt getraind door een gediplomeerde trainer.
De vereniging stelt voldoende materialen en trainingsaccommodaties ter beschikking.
Alle teams krijgen training, indien mogelijk, in de eigen samenstelling. Teams kunnen worden
samengevoegd voor een training.
Talentvolle spelers kunnen, na overleg van trainers, één of meermaals bij de training van een
hoger team aansluiten.
De trainer(s) en coach(es) van de NeVoBo-competitie team houden samen met de TC en/of
JTC veel contact gedurende het seizoen. Ze evalueren de ontwikkelingen van de spelers, de
teamsfeer en de prestaties.
Spelers kunnen invallen bij andere teams. Hierover is altijd, ruim van te voren, contact tussen
de coaches van beide teams.
Elk NeVoBo-competitie team heeft, indien mogelijk, minstens 7 basisspelers.
Elk jeugdteam heeft een coach.
a. Bij de CMV kan de coach een ouder zijn
b. Bij de A, B en C jeugd is het streven dat de coach volleybal-tactische en -technische
kennis heeft

Mocht het voorkomen, dat een speler niet kan meetrainen met zijn of haar team, dan wordt getracht
een alternatief te vinden. Een speler zou dan bijvoorbeeld kunnen meetrainen met een ander team
op een ander tijdstip. Daarbij dient het niveauverschil met de spelers van een ander team niet te
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groot te zijn, dit zou namelijk ten kosten gaan van hun training. Het bepalen waar in welk team zo’n
speler kan meetrainen wordt in samenspraak met de trainers gedaan.
Naast spelers zijn ook de coaches van harte welkom bij de training. Ze kunnen met de trainer
afspreken wat daarvoor goed uitkomt. Seizoen op seizoen worden er nieuwe elementen toegevoegd
aan het volleyspel, trainers kunnen uitleg hier over geven aan de coaches. En waar ze tijdens de
wedstrijd op kunnen letten. Het is ook belangrijk dat coaches terugkoppeling geven aan de trainers
over hoe wedstrijden zijn gegaan. Een trainer kan deze terugkoppeling meenemen in volgende
trainingen.
4.2 Extra trainingen
Als de beschikbaarheid van trainers en zaal het toe laat, dan zal er worden getracht om een tweede
extra training te verzorgen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de 1e teams eventueel aangevuld
met talentvolle spelers uit andere teams. Als er niet voldoende animo is vanuit de 1e teams, dan zal
er per niveau worden gekeken of er voldoende spelers zijn die willen meedoen aan een extra
training. Bij het CMV-niveau kennen we geen 1e teams, dus die worden als geheel niveau
uitgenodigd.
De kosten voor de extra trainingen worden apart in rekening gebracht. Als een speler is opgegeven
voor de extra trainingen, dan worden alle extra trainingen voor dat seizoen in rekening gebracht.
4.3 Regio trainingen
Het is voor de jeugdspelers ook mogelijk om regiotrainingen te volgen. Er zijn meerdere aanbieders.
De belangrijkste aanbieder voor NIVO is Volleybalschool West-Friesland (VWF). Het aanmelden voor
de VWF kan per seizoen verschillen. Het ene seizoen wordt de vereniging gevraagd om een
voorselectie te doen. Het andere seizoen mag een ieder meedoen aan de selectietraining van VWF.
Als NIVO een voorselectie doet, dan wordt er afgestemd tussen trainers, om te voorkomen dat met
verschillende criteria spelers worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de regiotrainingen. De
jeugdcoördinator coördineert dit proces.

5. Technische Commissies
5.1 Technische Commissie
De hoofdtaak van de Technische Commissie (TC) is het uitvoeren van het technisch beleid. Daarnaast
maakt de TC elk seizoen voor eind mei een teamindeling voor het volgende seizoen en zorgt voor de
verspreiding daarvan. Samen met de JTC wordt er een trainingsschema gemaakt voor het volgende
seizoen. Deze wordt voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. De TC is ook het aanspreekpunt voor
technische zaken (voor toelichting zie 6.4 Aanspreekpunt), dit voor alle spelers, trainers en coaches
van de seniorenteams en trainingsgroepen. Punten die daaruit naar voren komen worden door de TC
opgepakt en behandeld. Een nieuw NIVO-lid wordt door de TC ingedeeld in een team en/of
trainingsgroep. De TC bestaat uit de technisch coördinator, minstens één trainer van de
seniorenteams, één bestuurslid en een algemeen lid.
5.2 Jeugd Technische Commissie
De hoofdtaak van de Jeugd Technische Commissie (JTC) is het uitvoeren van het technisch beleid.
Daarnaast maakt de JTC elk seizoen voor eind mei een teamindeling voor het volgende seizoen en
zorgt voor de verspreiding daarvan. De JTC zorgt voor een coach voor elk juniorenteam. Samen met
8

NIVO Technisch Beleidsplan, versie 2020
de TC wordt er een trainingsschema gemaakt voor het volgende seizoen. Deze wordt voor het
nieuwe seizoen bekend gemaakt. De JTC is ook het aanspreekpunt voor technische zaken (voor
toelichting zie 6.4 Aanspreekpunt), dit voor alle spelers, trainers en coaches van de juniorenteams en
trainingsgroepen. Punten die daaruit naar voren komen worden door de JTC opgepakt en behandeld.
Een nieuw NIVO-lid wordt door de JTC ingedeeld in een team en/of trainingsgroep. De JTC bestaat uit
de technisch coördinator, minstens één trainer van de juniorenteams en minimaal één bestuurslid.
5.3 Rol van de TC’s binnen de vereniging
De TC’s vormen een belangrijk onderdeel binnen de vereniging. Niet alleen voeren zij het technisch
beleid uit en maken ze de teamindelingen. Zij informeren hierover alle spelers, trainers en coaches.
Ze zijn daarbij het technisch aanspreekpunt voor alle spelers, trainers en coaches en kunnen op elk
vlak ingrijpen indien nodig. Om hun taken uit te voeren maken de TC’s gebruik van de volgende
methodes en hebben ze de volgende bevoegdheden:
5.4 Aanspreekpunt
De TC’s zijn het aanspreekpunt voor technische zaken, dit voor alle spelers, trainers en coaches. De
namen van de leden van de TC’s zijn te vinden op de NIVO-website en het streven is dat minstens
één lid aanwezig is in de zaal tijdens de trainingen. De TC’s zijn ook altijd te bereiken via
tc@volleybalnivo.nl. De spelers, trainers en coaches kunnen bij de TC’s terecht voor:
•
•
•
•
•

Vragen/ opmerkingen over de teamindeling of het trainingsschema
Vragen/ opmerkingen over trainingen, trainers of coaches
Vragen/ opmerkingen over team
Vragen/ opmerkingen over trainer en/of coach
Begeleiding bij gesprekken (met coach, trainer, team of speler)

De TC’s zullen met alle gevallen in vertrouwen omgaan. Indien nodig brengen zij verslag uit bij het
bestuur en/of bij de vertrouwenspersoon.
5.5 Contact met spelers, trainers & coaches
De TC’s houden contact met alle spelers, trainers en coaches. Dat doen zij door middel van
persoonlijke gesprekken, teamgesprekken en een jaarlijkse enquête. Ook vullen de teams aan het
begin van het seizoen een teamformulier in die voor algemene teaminformatie zorgt.
De TC’s kunnen altijd een overleg plannen met een speler, trainer, coach of team.
5.6 Teamindeling
Elk seizoen maken de TC’s, voor eind mei, een teamindeling voor het volgende seizoen voor de
NeVoBo-competitiespelers. Daarvoor wordt gekeken naar de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat willen de spelers?
Advies van de trainers
Advies van de coaches
Het huidige spelniveau van de spelers
Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden
De leeftijd bij jeugdspelers
(Jeugd)spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen
Posities in het veld (spelverdeler, middenaanvaller, passer/loper, diagonaal en libero)
9
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•
•
•

Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij wedstrijden)
Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar)
Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht)

Nieuwe leden worden ingedeeld in een trainingsgroep. Na enkele trainingen wordt beoordeeld, door
de trainer in overleg met de TC/ JTC, in welk competitie team deze speler kan worden ingeschreven.
De Cool Moves Volleybal teams (CMV), 6 tot 12 jaar, worden ingedeeld na de start van het seizoen.
Voor die teams gebruiken we de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies van de trainers
Advies van de coaches
Het huidige spelniveau van de spelers
Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden
De leeftijd
Spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen
Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij wedstrijden)
Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar)
Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht)

Nieuwe CMV leden mogen direct meedoen bij de CMV-Speelkern competitie.
5.7 Totstandkoming teamindeling
Het indelen van de NeVoBo-competitieteams voor het komende seizoen start in februari. De TC’s
komen dan afzonderlijk samen met de volgende agenda:
•

•

De teamindelingsactiviteiten plannen:
o Opvolgende overleggen
o Evaluatie van de spelers door de trainers
o Verzamelen van informatie bij coaches en spelers
o Eventuele planning van selectietrainingen
o Communicatie met alle belanghebbenden plannen
De JTC zal een schets bespreken met de grootste verschuivingen o.b.v. leeftijdsgrenzen

Nadat de meeste informatie is verzameld, zal er een tweede overleg plaatsvinden met de volgende
agenda:
•
•

Een of meerdere scenario’s uitwerken o.b.v. de ontvangen informatie
Vaststellen bij welke teams en/of spelers er een vorm van selectietraining nodig is

Nadat de eventuele selectietrainingen zijn geweest, vindt er een laatste overleg plaats met de
volgende agenda:
•
•
•
•

Het o.b.v. de selectietrainingen vaststellen van de definitieve teamindeling
Eventuele dispuutgevallen identificeren
Gesprekken inplannen met de dispuutgevallen en met de coaches
Planning rondom bekendmaking teamindeling

Na de bekendmaking van de teamindeling behandelen de TC’s eventuele vragen van spelers en
ouders.
10
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5.8 Trainingsschema & totstandkoming trainingsschema
Het trainingsschema bestaat uit een overzicht van alle trainingen met daarbij de trainingstijden, de
trainers en eventueel het toegewezen trainingsveld. Het indelen van het trainingsschema vindt
gedeeltelijk plaats tijdens het indelen van de teams. Zodra bij de TC’s een concept teamindeling is
gemaakt is er een redelijk compleet overzicht over de hoeveelheid teams voor het volgende seizoen.
Het definitieve trainingsschema wordt voor het begin van de zomervakantie bekend gemaakt.
5.8.1

Trainers

Rond maart gaan de TC’s in gesprek met de huidige trainers over de bevindingen van het huidige
seizoen en de plannen voor het volgende seizoen. Naar aanleiding van die gesprekken maken de TC’s
een concept trainingsschema met de trainers die volgend seizoen bij de vereniging blijven. In het
geval van tekort aan trainers gaan de TC’s opzoek naar nieuwe trainers. Deze worden altijd eerst
binnen de eigen vereniging gezocht. Als daar niets uitkomt worden oud trainers of bekende trainers
benaderd. Als daar niets uitkomt zullen de TC’s op zoek gaan in de NeVoBo-trainerslijst.
5.8.2

Trainingstijden

In het concept trainingsschema wordt meteen gekeken naar de trainingstijden van elk team. De TC’s
houden zoveel mogelijk rekening met de beschikbaarheid van spelers. Ook wordt er per seizoen
zoveel mogelijk afgewisseld in wie op maandag en of woensdag traint. Bij uitzonderingen zoekt de
TC/ JTC contact met het team of speler in kwestie.
5.9 Reflectie & planning
De TC’s reflecteren een aantal keer per seizoen. Vanuit die reflectie worden eventuele plannen
gemaakt, werkwijzen gemaakt of aangepast en eventueel gesprekken met teams, spelers, trainers en
coaches gepland. Vaste reflecties en momenten:
•
•

Twee weken na de teamindeling overleggen de TC’s over de werkwijze. Hoe was het
verloop? Hoe was het contact met de spelers?
In november overleggen de TC’s over de huidige teams, spelers, trainers en coaches. Werkt
de samenstelling? Verloopt alles zoals verwacht?

6. Technisch coördinator
De TC’s worden aangestuurd door de technisch coördinator, deze is verantwoordelijk voor het
nastreven van het technisch beleid. Tevens zit de technisch coördinator de vergaderingen van de TC’s
voor. De technisch coördinator kan een lid of trainer zijn van de vereniging. Als de technisch
coördinator een trainer is van een seniorenteam hoeft er binnen de TC geen extra trainer lid te zijn.

7. Huishoudelijk Reglement & Gedragscode
Informatie of verdere informatie over volleybalvereniging NIVO is te vinden in het ‘Huishoudelijk
Reglement’.
Voor het ‘Huishoudelijk Reglement’ van volleybalvereniging NIVO verwijzen wij naar:
http://www.volleybalnivo.nl/images/201905_Huishoudelijk_Reglement_10.pdf
Het document is ook te vinden op http://www.volleybalnivo.nl/
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Voor de gedragscode van volleybalvereniging NIVO verwijzen wij naar:
http://www.volleybalnivo.nl/index.php/over-nivo/gedragscode
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